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سادسا ً
محضر اجتماع مجلــس شئــون التعليم والطــالب
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محضر اجتماع
مجلس شئون التعليم والطالب
الجلسة رقم ) (٢٤٢بتاريخ ٢٠١٥/٣/١٥
عق د مجل س ش ئون التعل يم والط الب اجتماع ه الث انى واألربع ين بع د الم ائتين
ف ى تم ـام الساع ـة العاش رة والنص ف ص باحا ً ي وم األح د المواف ق ٢٠١٥/٣/١٥
بقاعـة "أحم د لطف ى الس يد" بمبن ى إدارة الجامع ة ،برئاس ة الس يد األس تاذ ال دكتور /ع ز
الدين عمر أبو ستيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ـة لش ئون التعل يم والط الب ،وحض ور ك ل م ن
السادة اعضاء المجلس
افتتح السـيد األسـتاذ الدكتــور /رئيـس المجلــس االجتــماع
" بســــم ﷲ الــــــرحمــــــن الرحيــــم "
استھل السيد األستاذ الدكتور /عز ال دين عم ر أب و س تيت ـ نائ ب رئ يس الجامع ة
لشئون التعليم والطالب ورئيس المجلس االجتماع بالترحيب بالسادة األس اتذة أعض اء
المجلس الموقر.
 ثم تحدث سيادته عن المؤتمر االقتصادى المنعقد بمدينة شرم الشيخ وقال نحن س عداء
ونشعر بالفخر واإلعتزاز النعقاد ھذا المؤتمر الذى سوف يزيد م ن إقام ة المش روعات
فى مصر وھذه المشروعات س وف تعم ل عل ى التنافس ية الجي دة وس وف تخل ق ف رص
عم ل كبي رة وجي دة لخريج ى الكلي ات والمعاھ د ،ونس أل ﷲ أن يوفقن ا وأن نك ون عل ى
قدر المسئولية.
 ث م دار نق اش ح ول موض وع " الالئح ة المقترح ة للبرن امج المتمي ز )المعلوماتي ة
الحيوية( برن امج جدي د بكلي ة الحاس بات والمعلوم ات " واتخ ذ المجل س ق رار بتش كيل
لجنة من السادة األساتذة:
م دير مرك ز جامع ة الق اھرة
الدكتور /ھــانى محمــد جـوھـر
)مقرراً(
لضمان الجودة
)عضواً(
وكيـــل كليـــة الصـــيدلة
الدكتورة /منــال محمــد مـاھــر
)عضواً(
وكيـــل كليـــة الھـندســة
الدكتور /علــى حــاتــم جــبر
)عضواً(
الدكتورة /ھالة صالح الدين محمد وكيــل كليـة طـب قصر العينى
ال دكتور /رض ا عب د الوھ ـاب وكي ـل كلي ـة الحاس بات
)عضواً(
والمعلومات
الخـريبى
ال دكتور /مج دى محم ـد عم ـر
)عضواً(
وكيـــل كليــــة العلـــوم
عمـارة
)عضواً(
األستـاذ بكليـــة الھـندســة
الدكتور /أيمــــن الـــديـــب
وذلك لدراسة الموضوع مرة أخرى وعرضه على المجلس فى جلسة قادمة.

كم ا ق دم الس ادة األس اتذة أعض اء المجل س الش كر والتق دير للس يد /خم يس
حس ين أحم د عم ران م دير ع ام اإلدارة العام ة لش ئون التعل يم والط الب لتعاون ه
المستمر مع الكليات وعلى ما يبذله من جھد.
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المصــادقـــات
إدارة الجامعة
 المصادقة علي محضر اجتماع مجلس شئون التعليـم والطـالب الجلسـة رقم )(٢٤١بتاريخ .٢٠١٥/٢/١١

المتــابعـــة
إدارة الجامعة
 احيط المجلس علما بما تم متابعـة تنفيـذه من قرارات مجلس شئون التعليم والطالبالجلسة رقم )(٢٤١بتاريخ ٢٠١٥/٢/١١

تفــويضـات
إدارة الجامعة
 المصادقة على قرارات السـيد األستاذ الدكتور /نائب رئ يس الجامع ة لش ئون التعل يموالط الب الص ادرة ب التفويض م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب خ الل الفت رة م ن
 ٢٠١٤/١٢/٢٢حت ى  ٢٠١٥/٣/١٥م ع إع ادة ع رض بع ض ح االت إيق اف القي د
واألعذار فى ضوء الضوابط الت ى واف ق عليھ ا مجل س الجامع ة م ع االلت زام بالقواع د
المعتمدة لتوصيات مجلس الجامعة

تشكيل لجان ومجالس
كلية االقتصاد والعلوم السياسية
بن اء عل ي الموافق ة عل ى تش كيل لجن ة للنظ ر ف ى تط وير نظ ام الس اعات المعتم دة
)بمرحلة البكالوريوس( بكلية االقتصاد والعلوم السياسية ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
وكي ل كلي ة االقتص اد والعل وم
)مقرراً(
الدكتور /عبد الناصر سعـد عبد ربـه
السياسية
)عضواً(
وكيـــل كليـــة الھندســة
الدكتور /علـى حــاتــم جـــبر
)عضواً(
الدكتورة /صفاء محمد شـوقى مھـدى وكيـــل كليــة التربية النوعية
)عضواً(
الدكتور /خالد محمد عبد المنعـم زكـى وكيـــل كليــة التجــــارة
الدكتور /ولــيد فتــح ﷲ بركــات
)عضواً(
وكيــــل كليــة اإلعـــالم
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

كلية التجارة
 بن اء عل ي اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى مش روع مقت رح إنش اء برن امج دراس ىلتخصص ريادة األعمال فى مركز التعليم المفتوح بالكلية ـ
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قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة وكالء الكليات التى تطبق برامج التعل يم
المفتوح على أن يكون أ.د .خالد عبد الم نعم زك ى ـ وكي ل كلي ة التج ارة مق رراً للجن ة،
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه.

كلية اإلعالم
 بناء علي اقتراح الكلية الموافقة على الالئحة الجديدة لبرنامج اإلعالم )بنظام التعليمالمفتوح ٢٠١٥م( ـ
قرر المجلس تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليـــة دار العلـوم
الدكتور /عــالء محمــد رأفـــت
)عضواً(
الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم وكيـــــل كليــــة اآلداب
وكيـــل كليــة رياض األطفال )عضواً(
الدكتور /عاطــف عــدلى فھــمى
)عضواً(
وكيــــل كليـــة اآلثـــار
الدكتورة /ھبة مصطـفى كمـال
الدكتور /ولــيد فتــح ﷲ بركــات وكيــــل كليــة اإلعـــالم
)عضواً(
وذلك لدراسة الموضوع وتقديم تقرير بما تنتھى إليه الدراسة ،وعرضه على المجلس
فى جلسة قادمة.

إدارة الجامعة
 بن اء عل ي الم ذكرة بش أن الكت اب ال دورى رق م ) (٢١لس نة  ٢٠١١م ن قط اعالحسابات والمديريات المالية وزارة المالي ة ف ى ض وء ق رار وزي ر المالي ة رق م )(٣٥
لسنة  ٢٠٠٩تعديالً للمادة ) (٢٦من الالئحة التنفيذي ة للق انون ) (١٢٧لس نة ١٩٨١
بشأن المحاسبة الحكومية لتحديد طرق تحصيل اإليرادات .
قرر المجلس الموافقة على المذكرة المعروضة ،تمھيداً للعرض على مجل س الجامع ة
مع تشكيل لجنة من السادة األساتذة:
)مقرراً(
وكيـــل كليــة الحقــــوق
الدكتور /عبد المنعم محمد شوقت
)عضواً(
وكيـــل كليـــة دار العلـوم
الدكتور /عــالء محمــد رأفـــت
)عضواً(
وكيـــــل كليــــة اآلداب
الدكتور /الحسين محمد عبد المنعم
)عضواً(
الدكتور /خالد محمد عبد المنعـم زكـى وكيـــل كليــة التجــــارة
)عضواً(
أمــين عــام الجـامعـــة
السيد /يسـرى إبراھيـم محمــد على
م دير اإلدارة العام ة لش ئون
)عضواً(
السيد /خميس حسـين أحمـد عمـران
التعليم والطالب
وذلك لوضع الضوابط الالزمة لضمان سداد المصروفات.

تقــاريـر
كلية الصيدلة
 الموافق ة عل ي تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس تهالمنعق دة بت اريخ  ٢٠١٥/٢/١١بش أن إض افة امتحان ات دوري ة لجمي ع المق ررات

النشرة الرسمية لجامعة القاھرة – مارس ٢٠١٥

مركز المعلومات – جامعة القاھرة

وتع ديل درج ات االمتح ان التحري رى والش فوى والعمل ى للمق ررات بكلي ة الص يدلة
تمھيدا للعرض علي مجلس الجامعة
 الموافق ة عل ي تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس تهالمنعقدة بتاريخ  ٢٠١٥/٢/١١بشأن تع ديل الئح ة برن امج الفص لين الدراس يين بكلي ة
الصيدلة تمھيدا لللعرض علي مجلس الجامعة.
الموافق ة عل ي تقري ر اللجن ة المش كلة م ن مجل س ش ئون التعل يم والط الب بجلس تهالمنعق دة بت اريخ  ٢٠١٥/٢/١١بش أن تع ديل الئح ة برن امج الس اعات المعتم دة
)الصيدلة اإلكلينيكية( وإضافة بعض المقررات االختيارية بكلية الصيدلة.
تھميداً للعرض على مجلس الجامعة.

شئون الطالب
إدارة الجامعة
 بن اء عل ى م ذكرة بش أن تحوي ل الطالب ة /إس راء أحم د عب د المجي د أحم د ـ م ن كلي ةالص يدلة إل ى كلي ة ط ب الف م واألس نان )البرن امج ال دولى( ف ى الع ام الج امعى
٢٠١٥/٢٠١٤
قرر المجلس سحب الموض وع م ن ج دول األعم ال المع روض وإحالت ه للس يد األس تاذ
الدكتور /رئيس الجامعة إلبداء الرأى .

مسائل تنظيمية
كلية الحقوق
 الموافقة على زيادة المصروفات الدراسية عل ى الط الب المس تجدين بالفرق ة األول ى)قسم الدراسة القانونية باللغة اإلنجليزية( اعتباراً م ن الع ام الدراس ى ٢٠١٦/٢٠١٥
بالكلية أسوة ببرنامج اللغة الفرنسية.

كلية التمريض
 ق رر المجل س س حب اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى رف ع قيم ة رس م تس جيل الفص لالصيفى لطالب الساعات المعتم دة اعتب اراً م ن الع ام الج امعى  ٢٠١٥/٢٠١٤بالكلي ة
من جدول االعمال المعروض.

كلية العالج الطبيعى
 ق رر المجل س س حب اقت راح الكلي ة الموافق ة عل ى أن يك ون إش راف وح دة العل ومالطبية واإلدارية واإلنسانية تابع لوكيل الكلية لشئون التعليم والطالب بالكلية ـ

كلية طب الفم واألسنان
 الموافقة على تغيير مسمى كلية طب الفم واألسنان إلى كلية طب األسنانتھميداً للعرض على مجلس الجامعة.
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كلية التربية النوعية
 قرر سحب اقتراح الكلية الموافقة على استدراك الموضوع الحادى عشر فى مجل سالكلية رقم ) (١٧٠بت اريخ  ٢٠١٤/١٢/٢٣وذل ك بش أن رأى األقس ام العلمي ة بالكلي ة
فى اإلبق اء عل ى م ادة المش روع أو إلغائھ ا م ن الالئح ة الدراس ية للفرق ة الرابع ة م ن
جدول االعمال المعروض.

